
 صحیفة یدیعوت أحرونوت

 ملحق 7 أیام، 6.6.18

 تمارین ("ِحَیل") األرض

 
 مؤسسة رجفیم، والتي تحظى بتمویل عام، تحارب بحماس منذ عدة سنوات

 للقضاء على البناء غیر القانوني على أراضي إسرائیل بالتركیز على المجتمع
 العربي. لكن تحقیق "یدیعوت أحرونوت" یكشف أن مجموعة كبیرة من

 المدیرین والناشطین في رجفیم لدیها بیوت غیر قانونیة، ویوجد ضد بعضها
 أوامر هدم. فكیف یرتبط هذا بالحملة اإلعالمیة التي تدیرها الجمعّیة وعضو
 الكنیست بتسالئیل سموتریتش من أجل قانون التسویة وضد المحكمة العلیا؟

 .رجفیم: معلومات منحازة تسعى لضرب نضالنا
 

 شاحر جینوسار

 لیس مالئًما أن تخسر مكان عملك. ولكن هذا ما حدث لمراقب بناء درزي في الشمال، بسبب التماس قضائي حاد تقدمت به
 جمعّیة رجفین ضده وضد هیئات الدولة التي تدفع راتبه.

 وهو سند حسیسي، حیث طالب محامي رجفیم بإقالته ألنه یسكن منذ سنوات في بیت غیر قانوني بني بدون ترخیص. ووصل
 اإلحراج ذروته عندما انهار المراقب أثناء المحاكمة. كاتبة المحكمة كتبت في البروتوكول: "المتهم 2 سقط من المقعد على

 األرض، یبدو أنه فقد الوعي، وصل مسعف الحرس. وتم استدعاء سیارة اسعاف لنقله".
 

  محامي الدفاع أیمن فرو، شرح لنا هذا األسبوع المالبسات: "لقد تقبل ذلك على نحو صعب. قدمنا طعوناتنا، بما فیها التمییز
 في مجال البناء ضد المجتمع الدرزي، لكن لألسف لم تالقي أي تعامل.

 رغم اإلغماء علیه وسیارة اإلسعاف، لكن أحیانا ال یوجد مفر، فإنفاذ القانون ضد المخالفین هام، وفي هذه الحالة، كما في
 ملفات أخرى، أخیرا یقوم  أفراد رجفیم بتطبیق النظام والقانون في مجال البناء، هكذا قال المحامي بوعاز أرزي من قبل

 رجفیم للقاضیة، "نحن نعمل في المواقع حیث إنفاذ القانون في موضوع األراضي یبدو بنظرنا ناقًصا بشكل نظامي"، هكذا
 قال أرزي قبل أن یسقط حسیسي على "األرض"، وأضاف "جمعّیتنا تعمل وفق اإلدارة السلیمة".

 
 المحكمة اقتنعت بأقوال المحامي أرزي بأنه یجب إیقاف المراقب عن العمل، الذي یوجد أمر هدم قید التنفیذ ضد بیته. "طالما
 لم یتم تنفیذ أمر الهدم، فهو ال یستطیع العمل كمراقب من قبل اللجنة المحلیة للتخطیط والبناء"، قالت القاضیة ریبي لملشترین

 .لیتر
 

 القرار جدیر بالطبع. وبحق یرفضون في رجفیم أن تتم معالجة فوضى قوانین البناء من قبل من على رأسه ریشة. وهذه لیست
 الحالة الوحیدة. مؤخًرا یعملون في رجفیم من أجل إقالة مراقب بناء من سكان قریة عرعرة النقب، وهو اآلخر انتهك القانون

 .ویسكن في بیت بدون ترخیص
  



 للوهلة األولى، یبدو أن نشاط رجفیم غیر منطقي: النجاح في تعزیز
 إنفاذ القانون قد یلحق الضرر ببعض أفرادها، والذین یوجد أوامر

 هدم ضد بیوتهم. "هذا وكأن دومراني [مجرم ورئس منظمة
 إجرامیة] یتوجه للشرطة ویطالب بتعزیز النضال ضد الجریمة"،

 یقول مسؤول في اإلدراة المدنیة، مقدما مثاًال صارًخا.
 

 
 رغم ذلك فإن هذه القصة تطرح بعض التساؤالت. بضمن ذلك، ألن المحامي أرزي بنفسه یسكن في بیت غیر قانوني. البیت
 الذي فور قیامه بشرائه أصدر ضده أمر هدم. أحد أفراد إنفاذ القانون الذي عالج الموضوع، قال لنا خالل األسبوع "أعمال

 ."غیر قانونیة ویوجد ضدها أمر إنفاذ للقانون
 لم تكن لدي أدنى فكرة"، قال المحامي فرو الذي مثل المراقب الدرزي، "اعتقدنا بوجود بعض األمور الغریبة في هذه"

   ."الدعوى، ولكننا لم نعرف عن قصة أرزي
 

 قدم المحامي نیر تسفي من قبل رجفیم دعوى ضد "هذا تحدي
 صارخ ضد سلطة القانون". ولكن هناك بضعة أوامر هدم ضد بیت

 نیر تسفي. في إحدى الوثائق وصف في الماضي من خالل تقریر
 عن حادثة أمنیة، كیف عمل من أجل إقامة البلدة التي یسكن فیها،

 من خالل اختراق الجدار "والتمویه" على جنود من الجیش
  اإلسرائیلي،

 
 رغم أن مؤسسة رجفیم تعتبر طفل سموتریتش، فهي عزیزة لیس علیه فقط، بل على العدید من زمالئه في االئتالف الحكومي:
 إنها مؤسسة تقود معالجة تعقیدات األراضي في یهودا والسامرة، القضیة التي أدت إلى اقتراح قانون یتجاوز المحكمة العلیا،

 الذي یثیر عاصفة في الكنیست في هذه األیام.
 "قرار التغلب"، وهو اقتراح قانون یهدف إلى التغلب على قرارات المحكمة العلیا، عندما تقوم هذه بإلغاء تشریعات في

 موضوع حقوق األنسان، والذي قاده سموتریتش فترة قلیلة بعد المصادقة على القانون الحساس "التسویة"، لحل مشكلة المكانة
 القانونیة لبیوت في یهودا والسامرة بنیت على أرض خاصة. "منذ سنوات ونحن نتوسل ونركع أمام المستشارین القضائیین

 في قاعات المحاكم"، قال ستموتریتش.
  

 على هذه الخلفیة، تستثمر حركة رجفیم المتخصصة في هذه األیام جهودها لمهاجمة المحكمة العلیا، ورئیس الحكومة بنیامین
 نتنیاهو. فقبل نحو شهر على سبیل المثال، نشروا فیلما قصیرا بعنوان "قرار التغلب اآلن"، تم خالله توظیف جمیع المواضیع
 الحساسة التي یمكن التفكیر بها: عائالت ثكلى، متسللون في جنوب تل أبیب وغیرها. والذي ال یمكن مشاهدته في ذلك الفیلم
 هي المعطیات عن خدد أعضاء جمعیة رجفیم الذین لدینهم حسابات مع سیاسة المحكمة العلیا بخصوص أمالكهم الشخصیة.

 



 یكشف تقریر "یدیعوت أحرونوت" أن المحامي أرزي لیس الوحید الذي یسكن في بیت غیر قانوني أشتراه. فمثله أیًضا
 المدیر العام السابق لرجفیم، منسقي میدان، الناطق باسم الجمعیة، محامین، أعضاء لجنة المراقبة وغیرهم. بعض الحاالت هذه
 لیست ذات عالقة مع قانون التسویة، ومع ذلك فالحدیث عن 14 ناشطا من الجمعیة ومدیریها في الماضي والحاضر، بما فیهم

 موتریتش نفسه، والذین یملكون بیوتا غیر قانوني، أو قاموا بشراء بیت بني بدون ترخیص.
 

. 
 مهما یكن، فكل هذا ال یمنع هذه الحركة وممثلیها من تقدیم عشرات االلتماسات للمحكمة العلیا والعمل بنجاح كفرسان القانون
 والنظام العام للقضاء على مخالفات البناء. ضمن أمور أخرى، تنشط مؤسسة رجفیم في مجاالت حساسة تثیر اهتماما دولیا،
 على غرار الخطوة القضائیة التي على اثرها قام 76 من أعضاء الكونغرس بتوجیه رسالة للحكومة مطالبین بعدم هدم بیوت

  .فلسطینیة
 

 عالوة على استهجان هذا الوضع الغریب، یتضح أننا ال نعرف كل شيء عن مشروع سموتریتش وزمالئه، فالمستشار
 القانوني للحكومة، أفیحاي مندلبلیت وغیره، یحذرون من النتائج: خطورة جر إسرائیل إلى محكمة الجنایات الدولیة في هاغ.

 
 

 "نتعلم من الیسار"
 رجفیم، والتي تأسست عام 2006، تقدم نفسها في المحاكم على أنها "حركة غیر سیاسیة". في بدایة نشاطها قال سموترتیش

 بنوع من الفكاهة أن فكرة االلتماس للمحكمة العلیا مأخوذ من الخصم األیدیولوجي. "نحن تعلمنا من السالم اآلن"، قال
 سموتریتش، "نتعلم من حركات الیسار التي تعمل بطرق مماثلة... نحن نطالب الدولة عملیا القیام بما ملقى علیها".

 
 بغیة الكشف عن مخالفات البناء توظف الحركة مراقبین میدانیین، وتدعو الجمهور إلى بإبالغها. "هل تحلم بتوزیع

 المخالفات؟ اآلن یمكنك القیام بذلك دون التحرك من بیتك"، كتوب في موقع االنترنت. 
 

 منذ االلتماس األول تطرقت رجفیم إلى "اإلهمال اإلجرامي إلنفاذ القانون"، بما في ذلك تصریحات ضد مخالفات البناء،
 مدعین "من یأخذ القانون لیدیه یضر بشكل علني وواضح بسلطة القانون". رغم هذه الكلمات الالذعة، وصل إلى رجفیم

 ناشطین رئیسیین، والذین یعرفون في حاالت معنیة إبداء نهج متسامح لدى الحدیث عن انتهاكات قوانین البناء.
 

 فعلي سبیل المثال، المدیر العام األول للجمعیة، یائیر بن دافیج، غزا أرض خاصة، وتم طرده منها بعد تدخل الشرطة، ویوجد
 الیوم ضد المكان الذي یسكن فیه ثمانیة أوامر هدم. ضد المدیر العام الحالي، یهودا إلیاهو یوجد أمر هدم. أحد افراد إنفاذ

 القانون قال لنا أن الحدیث عن "هیكل بناء بني بشكل غیر قانوني وأصدر ضده أمر". الناطق باسم الحركة، أفراهام بنیامین،
 یسكن ف بیت أقیم في منطقة یحظر الدخول إلیها وفق تعلیمات الجیش، ویوجد ضده أمر هدم، وأبلغ أن الحدیث عن "أسس

 بناء غیر قانونیة".
 

 من یحصل على أمر هدم یفهم من الصیاغة أن الحدیث عن تورط حقیقي: "أنت مطالب بهذا... إیقاف العمل واستخدام ذلك
 وإعادة الوضع إلى حالته السباقة. نوضح بهذا أنه إذا لم تقم بالمطلوب في هذا اإلنذار ووفق المواعید المحددة به... سیتم اتخاذ
 إجراءات ضدك بكل الوسائل القانونیة، بما في ذلك هدم المبنى، وكل ما یتطلب من أجل إعادة الوضع إلى سابق عهده على

 حسابك". یطالب جماعة رجفیم بعدم تنفیذ أوامر الهدم هذه، بل العمل على تسویتها قانونیا.
 

 غالبیة مؤسسي رجفیم هم من مستوطنات مجلس مطیه بنیامین. وقد تنظموا بمساعدة المحامي نیر تسفي. الحدیث عن رجل
 قانون متخصص بقضایا االستیطان ویساعد المجالس في السامرة على مدار السنین وهیئات عدیدة أخرى. نیر تسفي عالج

 عملیة إقامة الجمعیة، وقدم باسمها التماسات صارع من خاللها بشدة من أجل اإلدارة السلیمة، ولجم "التحدي الواضح
 والصارخ لسلطة القانون" على حد تعریفه، وذلك عندما قدم تقاریر حول بیوت "بنیت بدون ترخیص وبشكل غیر قانوني".
 في تلك الحاالت طالب نیر تسفي المحكمة بالهدم الفوري وبدون انذار بسبب "الضربة الخطیرة التي یمكن أن تجلبها سلطة

 القانون لنفسها".



 
 نیر تسفي هو نموذج یعلمنا كم هو مرن التعامل مع سلطة القانون. ولیس فقط بسبب وجود أربعة أوامر هدم على األقل ضد
 بیته في حفات یائیر، بل أیًضا بسبب الوثیقة التي صاغها، والتي یصف من خاللها كیف أسس المستوطنة التي یعیش فیها
 الیوم، من خالل الخالف من مستوطنین آخرین، ومن خالل قیامه بمخالفات البناء، بل أیًضا بسلسلة نشاطات، أقل ما یقال

 عنها أنها إشكالیة، وأمام عیني جنود الجیش اإلسرائیلي.
 

 یصف الحامي نیر تسفي في الوثیقة تلك من قبل بضعة سنوات كیف "بدأت تنسج في دماعي "المؤامرة""، على حد تعریفه،
 إلقامة مستوطنة في منطقة اكتشفها بالقرب من مستوطنة یكیر. فقد أجرى نقاش مع أفراد من یكیر، وكشف على حد قوله،
 وجود من یفكرون بشكل مختلف عنه. فقد كتب "أتذكر بشكل خاص رد إحدى النساء والتي عارضت بشدة بإدعاء أن األمر
 سیؤدي إلى إساءة عالقة الجیرة الحسنة مع سكان دیر استیا". نیر تسفي لم یسلم بهذا الجواب، وقال "قبل إصابتي بنوبة قلبیة

 قمت بمغادرة الجلسة بغضب شدید".
 

 وكما یمكننا مشاهدة األمور على أرض الواقع الیوم، فإن نیر تسفي لم یتنازل. فوفق الوثیقة التي كتبها، بعد أن قمت بعدة
 أعمال مثل اختراق الجدار وانتحال وظیفة مراقب تفتیش، أحضر إلى مكان طالب یشیفاة سابق ووضع یده على المنطقة مع

 قطیع غنم. وعندما تمت سرقة األغنام، افترض نیر تسفي أن من قام بالسرقة هم سكان القریة المجاورة، وبادر إلى عملیات لم
 تسهم لعالقات الجوار. "نظمت مجموعة من یكیر لتنفیذ عملیة انتقام في قریة دیر استیا"، هكذا وفق الوثیقة التي یصف فیها
 توزیع مناشیر تحذیر تحت جنح الظالم بالقرب من أبواب السكان، وأضاف "وبالطبع قمنا بثقب بعض عجالت السیارات".

  
 الحقا، ووفق تلك الوثیقة، وبعد أن حاول المساعدة بوضع بعض الكرفانات وتنفیذ أعمال أخرى، تم استدعاء الشرطة وقام

 نائب قائد اللواء "باسقاط سخطه علي". عندما تم ادخال كرفانات أخرى، قرر نیر تسفي" التمویه" على حد قوله، على الجنود
 عبر اإلبالغ عن حدث أمني، ووصف في الوثیقة كیف عمل كي یتوجه الجنود إلى منطقة أخرى.

 
 فیما بعد طلب نیر المساعدة من "سائقون مجانین" تم تجنیدهم للمهمة، وكما قال في الوثیقة "لقد تجاوزنا بسرعة كبیرة عن

 طرف الشارع... فخرج الجنود مذعورین من الجیب، فقمت باستغالل الفوضى وتحویل موجات االتصال في الجیب، وعندما
  ."قام القائد باإلبالغ عن األمر لم یسمعه أحد

  في تعقیبه قال لنا المحامي نیر تسفي أن وضع التقادم یسري على تلك األفعال، وأن ما كتبه لیس صحیحا. وبخصوص أوامر
 الهدم الصادرة ضدة قال: "یستطیع الیساریون القفز بحلقات، وان تجحظ عیونهم. الكالب تنبح والقافلة تسیر".

 
 "لن یدوسوا علینا"

 مع خبرة شخصیة غیر قلیلة  في مجال القانون والبناء، تستثمر رجفیم في اإلجراءات القانونیة، التي یطلق علیها "التماسات
 مرآة"، التي تستند على قلب المطالبات التي قدمها المحامون الذین یساعدون الفلسطینیین. 

 یغدق مجلس بینامین اإلقلیمي على الحركة خالل السنوات مالیین الشواقل. قبل أقل من عام طرح تقریر مراقب الدولة
 ادعاءات صعبة حول طریقة توزیع أموال الدعم لمؤسسة رجفیم من قبل المجلس اإلقلیمي. ستموتریتش أنكر في حینه أي

 عالقة مع تلك النتائج مع نشاطاتها للمصادقة على قانون یحد من صالحیات المراقب.
 وهكذا، مع المیزانیات والتصمیم ، تحصد جماعة رجفیم النجاحات بطریقة "تنعكس في قرارات القضاة، وكذلك في موقف
 الدولة"، كما أوضح مؤخرا المدیر العام للحركة، یهودا إلیاهو. على مدار السین طرحت ادعاءات حول دوافع رجفیم. على
 هذه الخلفیة تم صیاغة أهدافها الرسمیة بحذر، ومن خالل تعدیلها لیس أقل من أربع مرات. والیوم ال یوجد في على سبیل

 المثال أثر للتصریحات األولیة التي تتناول معالجة "البناء غیر القانوي في القطاع العربي".
 

  للوهلة األولى، قد تبدو نشاطات رجفیم غیر منطقیة. ولیس فقط بسبب الریشة على الرأس، بل ألن نجاحها في تعزیز إنفاذ
 القانون قد یلحق الضرر ببعض أفراد الجمعّیة أیًضا الذي توجد أوامر هدم ضد بیوتهم. ولیس بهم فقط، بل أیًضا بغیرهم من
 مستوطني یهودا والسامرة الذین یسكنون في مبان غیر قانونیة. وفق معطیات رجفیم هنالك 2026 مبنى في المستوطنات

 أقیمت على أرض بملكیة فلسطینیة خاصة، وهي المشكلة التي تطالب الجمعّیة بحلها.



 
 أخبرنا مسؤول في اإلدارة المدنیة هذا األسبوع أنه قضى بعض الوقت في محاولة لفهم المفارقة. "اعتقدت أنه من غیر

 المنطقي بالنسبة لهم أن یتصرفوا بهذه الطریقة،  هذا وكأن دومراني [مجرم ورئس منظمة إجرامیة] یتوجه للشرطة ویطالب
 بتعزیز النضال ضد الجریمة"، یقول أحدهم في اإلدراي المدنیة، مقدما مثاًال صارًخا.

 
  لكن أعضاء الحركة ال یترددون، ویركز نشاطهم بشكل رئیسي على القطاع العربي، بهدف جلب "التوازن" من الجانب

 القومي الصهیوني إلى المحكمة، كما یقول المدیر العام.
 

 النتیجة، أكثر من مرة، تنطوي على الغضب من اتجاهات غیر متوقعة. في اآلونة األخیرة فقط ، كتب عضو الكنیست صالح
 سعد من "المعسكر الصهیوني" إلى المستشار القانوني للحكومة  أن "رجفیم قدمت العدید من االلتماسات ضد سكان دروز".
 وتحدث عضو الكنیست أكرم حسون من "كوالنو" في الكنیست عن الشعور باإلحباط: "رأیت زمیلي سموتریتش وهو رئیس
 جمعیة تسمى "رجفیم"، والتي تالحق أحد افراد عائلة عثمان، وهو عاجز من الجیش، بنى اثنان من األبناء الضباط  على

 أراضهم الخاصة. ذهبت الجمعیة إلى هناك، صورت المنزل وقدمت دعوى قضائیة ... أسال سمتریتش، لماذا ال تعاملنا مثل
 عمونا؟ أرید أن أقول: "أحذر، فلن ندعك تدوس علینا".

  
 ملف عائلة عثمان هو نموذج عن المعاییر المزدوجة. بنت العائلة من قریة الرامة على األرض التي تملكها، على الرغم من

 عدم وجود خارطة تسمح بالبناء القانوني هناك. الشخص الذي طالب باسم الحركة هدم المنزل هو المحامي أرزي، الذي یوجد
 ضد بیته، كما وصفنا، أمر بهدم.

 
 في رجفیم یدعون أن إصدار أوامر هدم ضد بیوت مثلما في حالة أرزي ینبع من الفشل التخطیطي من قبل سلطات الدولة.
 لذلك قال لنا أرزي في تعقیبه أنه مثل الكثیرین غیره "یأمل أن تتم تسویة بیته". وهذا هو بالضبط ما طالبت به اللجنة من
 الشمال التي ناشدت القاضي بالشفقة على العائلة الدرزیة من الرامة. لكن أرزي كان عنیًدا، والمحكمة اقتنعت أنه یجب

 اإلسراع بتنفیذ الهدم. "حقیقة وجود مشاكل تخطیطیة في المنطقة ال یمكنها أن تبرر مخالفة القانون"، قال القاضي أفراهام
 الیكیم، "ال یمكن أن تكتفي اللجنة باحتماالت مستقبلیة، بأنه قد یتم تغییر تعریف استخدام األرض... فإذا أصبح مسموحا بعد

 عامین بالبناء، فلیتفضل المدعي علیه (عثمان) ویقدم طلبا للحصول على رخصة وفق القانون".
 

  خالل األسبوع، وفي حدیث معنا، ُصدم عثمان عندما اكتشف، وجود أمر هدم ضد بیت أرزي، وطلب عدم االعراب عن
 رأیه علنا خشیة أن یلحقه الضرر، ولكن محامي الدفاع، عدنان دغر، قال أن "الوضع جنوني".

  
 
 

 
 

 من سیصدقون؟
 

 بعد عشرات اإلجراءات القضائیة، ال تزال المشكلة الرئیسیة، كما لوحظ، على جالها: عدم وجود تسویة لمخالفات البناء خلف
 الخط األخضر. في بدایة عام 2017 ، نجح سموترتیش بإقناع أعضاء االئتالف بأن هناك حال أساسیا: وعبر سلسلة تصویتات

 متوترة، نجح في تمریر "قانون التسویة"، الذي یعرض تعویضات مالیة للفلسطینیین الذین تم استخدام أراضیهم من قبل
 المستوطنین الیهود. لكن كان واضحا منذ اللحظة األول أن القضیة معقدة: فقد عارض المستشار القانوني للحكومة ذلك، ومن

 خالل اإلشارة المباشرة للمحكمة العلیا، موضحا أن الحدیث عن قانون مسيء ال یجوز قبوله. وبالفعل، القانون حالیا في
 المحكمة العلیا.

  



 على خلفیة هذه التعقیدات، ضمن أمور أخرى، وصلنا إلى "قرار التغلب" الذي یعصف بالكنیست. سموترتیتش أعلن عن
 وضع مسودة قانون یتجاوز المحكمة العلیا، وزمالؤه من رجفیم انضموا لهذه المعركة وعرضوا معطیات هامة: على خلفیة

 التخوف من الدعاوى القانونیة التي سیقدمها الفلسطینیون أصحاب األرض، قد یلحق الضرر المادي بالمستوطنین بسبب
 "تحویل العقار الذي استثمروا به كثیًرا إلى عدیم الفائدة"، كما قالوا.

 
  تطرق إعالن رجفیم إلى القضاة بشكل مباشر، وعنوانه كان "حان الوقت أن یفهموا في المحكمة العلیا: إن إلغاء قانون

 التسویة سیكلفنا جمیعا ثمنا باهظا". وكما هو معروف، عندما تحذر رجفیم من أن األمر " سیكلفنا جمیعا ثمنا باهظا"، فإن
 الحدیث عن ممتلكات خاصة لبضع أفراد الجمعیة أو غیرهم من المرتبطین بها. مثل سموتریتش نفسه الذي یسكن في

 مستوطنة كدومیم، على أرض قد یكون حولها مشكلة ملكیة وال یوجد هناك مخططات قانونیة. "تم تنفیذ األمور كما ینبغي"،
 قال سموتریتش في الماضي بهذا الخصوص. وهذه المرة لم یرد على توجهاتنا.

 
 لنشاطات رجفیم تأثیر على دولة إسرائیل في الساحة الدولیة. فأحد االلتماسات الذي تقدمت به الجمعیة أدى إلى قیام 76 من

 أعضاء الكونغرس األمریكي بتوجیه رسالة إلى رئیس الحكومة، والمطالبة بعدم عدم منازل فلسطینیة. صحیح أن الحدیث عن
 مبان بنیت بشكل غیر قانوني في قریة سوسیا، وبعد التماس رجفیم تمت المصادقة على هدم بعض منها. منسق الحركة في
 یهودا والسامرة، یشاي حمو، لم یسلم بهذا القرار الجزئي، وقال "هذا ال یكفي" وطالب الحكومة بالعمل ضد بقیة المباني

 و"عدم الخضوع للضغوطات الخارجیة المرفوضة".
 

 في رجفیم یمكنهم الرضاء من إجراء آخر، والذي انتهي هذا الشهر. الحدیث عن المباني غیر المرخصة، وبضمنها المدرسة
 البیئیة في القریة البدویة بالقرب من كفار أدومیم. فلقد وافقت المحكمة على مطالب رجفیم من العام 2009. في هذه الحالة
 األوربیون هم الذین طلبوا بعدم هدم المباني التي بنیت بأموال إیطالیة. وبشكل استثنائي، عارض عشرات المستوطنین الهدم
 ألسباب أخالقیة، لكن هذا لم یساعد. فالقانون هو القانون، إال إذا كان الحدیث على سبیل المثال عن البیت الذي یسكن فیه

 منسق رجفي میشاي حمو، وهو اآلخر كما یتضح بني بدون ترخیص.
 

 في حالة حمو، لم تطالب رجفیم بأمر هدم. بدل ذلك، ساعده المحامي نیر تسفي بالدعوى ضد شركة الرهن العقاري في
 السامرة، بسبب "عدم إمكانیة توسیع البیت:". وفي هذه الدعوة حصل حمو بالفعل على تعویضات مالیة.

 
 طبیعة عمل الحركة وحماس تعزیز التشریعات یفرضان السؤال: هل مصالح اقتصادیة وعالقات شخصیة تتشابك ضمن
 االعتبارات؟ قانون التسویة لن یساعد في جمیع حاالت مخالفات البناء، بل سیحل مشكلة صعبة لمن بني بیته على أرض

 فلسطینیة.
  

 قبل نحو شهر صعدت رجفیم من نضالها من أجل مشروع قانون قرار التغلب، من خالل وصفها للمخاطر التي یضعها القضاة
 أمام الجمهور. وفق ما نشرته الحركة، ففي الیوم الذي تصادق فیه الكنیست على "قرار التغلب" فإن السماء ستكون هي

 الحدود: لیس مخالفات البناء فحسب، بل ستتحقق اخیًرا رؤیا "أقل عائالت ثكلى"، كما سنشاهد "جثامین ضحایانا في تدفن في
 قبور إسرائیلیة".

 
 حملة رجفیم ال تتطرق على تحذرات مندلبلیت وغیره، التي تقول أن قانون التسویة یطرح "تساؤالت كبیرة على صعید

 القانون الدولي". كما یبدو أنه بغیة تجاوز مندلبلیت تم طرح فكرة إبداعیة. الحامي نیر تسفي عمل على تنظیم عریضة من
 مئة محامي، الذین أعلنوا أن قانون التسویة "یستوفي المعاییر الدولیة"، وأنه "سیسعدهم الدفاع عن قانون التسویة بشكل
 تطوعي". والحكومة نفسها تتلقى المساعدة من خدمات محام خاص بدیال لمندلبلیت، وموقف المؤیدین للقانون یقول أن

 الحدیث عن حل لمرة واحدة، والذي یمنح تعویضات مالیة للفلسطینیین الذین فقدوا أراضیهم. عن صعوبات هذا القرار یمكن
 القراءة على سبیل المثال في الوثیقة التي صاغها المستشار القانوني للكنیست، وهناك یشرح بأن الحدیث عن صفقة عقارات
 "غیر مرغوب بها في عقارات تعود آلخرین"، بینما اآلخرون "أصحاب األراضي لیسوا جزًءا من اإلجراءات الدیمقراطیة

 اإلسرائیلیة، ولیسوا ممثلین في الكنیست، ومع األخذ بعین االعتبار القانون الدولي".
  
 



 ادعاء آخر یطرحه المؤیدون لقانون التسویة هو أن الحدیث عن تصحیح أخطاء الماضي، وحل "إلجراءات وقعت حالل
 السنین بحسن نیة". لكن كل ما یعرف التفاصیل ال یؤمن بأن المحكمة الدولیة سوف تقتنع بذلك. "باإلمكان استخدام ادعاء

 حسن النیة في حاالت فردیة"، یقول درور أتكس، من مؤسسة "كرم نابوت"، الذي یجمع معطیات على البناء  غیر القانوني.
 "فهذا لن ینجح بوجود العدید من األمثلة"، ویعرض وثیقة داخلیة من وزارة األمن التي وضعها العمید (احتیاط) باروخ

 شبیغل. "أنظر مثال ماذا كتب عن الحي الي یسكنه أرزي؟ 28 بنایة ثابتة على أراض بملكیة خاصة للفلسطینیین. وأنظر إلى
 بیوت عضوین في لجنة المراقبة في مؤسسة رجفیم في بیت إیل، التي ال یمكن أنها حصلت على ترخیص بناء قانوني.

 مكتوب أم المستوطنة "توسعت داخل أراض بملكیة خاصة من خالل التعدي على الحدود". في القریة اسفل بیت عضو لجنة
 المراقبة یعیش فلسطیني، والذي بحوزته وثیقة تحمل ختم إسرائیلي، بأن الحدیث عن أرض خاصة هي ملك له. فمن تعتقد
 أنهم سیصدقون بأن الحدیث عن نیة حسنة، بینما هذه العملیات هي بمسؤولیة حكومیة؟ مع كل االحترام لنیر تسفي ومنظمي

 العریضة، ال أعتقد أنهم سینجحون بالدفاع عن إسرائیل أمام قضاة دولیین".
 
 

 رجفیم: معلومات مغرضة تهدف إلى اإلضرار بنضال تطبیق
 قانون التسویة

 
 

 في تعقیب حركة رجفیم جاء
 "المعلومات المقدمة لك بطریقة مغرضة تهدف إلى اإلضرار بالنضال العادل للحركة لتطبیق قانون التسویة، الذي أقرته
 األغلبیة الدیمقراطیة في الكنیست. في رجفیم یوجد مسؤولون مثل المدیر العام الذي یعیش في بلدات هذا القانون ال یعنیها
 بالمرة، ألنها أقیمت على أراضي الدولة، وبتوجیه من المستوى السیاسي بدأت عملیة تسویة بدون عالقة، وقبل فترة طویلة

 سابقة للتشریع. وعلیه فإن كل محاولة لإلشارة وكأن القانون جاء العتبارات شخصیة ال أساس لها".
 

 "تعمل رجفیم من أجل تعزیز إنفاذ قوانین التخطیط والبناء بشكل متساو في جمیع أنحاء البالد. وفي حاالت الفشل الذریع في
 إدارة الدولة، فنحن نعمل من أجل تسویة البناء غیر القانوني، وفقط شرط أن ال یتم المس بمصالح حیویة، مثلما یحدث في

 البلدات البدویة في النقب، وتعزیز مخططات في البلدات الدرزیة التي تعني الحكومة بتسویتها".
  

 "قانون التسویة، كما اسمه: یهدف إلى تسویة الواقع القائم في مستوطنات یهودا والسامرة آلالف الوحدات السكنیة، والتي بنیت
 من قبل الدولة أو بتدخلها، بعضها أقیمت قبل عشرات السنوات. وبعد اهمال متواصل من قبل السلطات، فمن الواضح عدم
 وجود جدوى فعلیة وأخالقیة لهدم بیوت وحیاة آالف العائالت. یوفر هذا القانون الحل المنطقي والعادل لجمیع األطراف، بما
 في ذلك تعویضات مالیة مناسبة ألصحاب األراضي، العرب والیهود. وحقیقة كون رجفیم من المبادرین لهذا القانون هي
 مصدر فخر ورضاء. الجهات التي تطرح ادعاءات بخصوص الشرعیة، من األفضل أن یدرسوا موقف الحكومة الذي قدم

 للمحكمة العلیا، والذي یشرح لماذا یستوفي القانون معاییر القانون الدولي. جهات إنفاذ القانون التي حصلتم على معلومات منها
 تعمل على تقویض قرارات الكنیست والحكومة، من خالل تقدیم معلومات ملفقة، والخوف من إجراءات جنائیة خارج البالد
 ضد ضباط في الجیش، وضد مسؤولین حكومیین، لیس إال تخویف فارغ. تماما مثلما تمت إخافة الجمهور من مسألة جدار
 الفصل وهدم بیوت المخربین، والتي اتضح أنها تخویف وهمي. من الغریب أن تقوم صحیفتكم بإجراء تحقیق عن مؤسسات

 المجتمع المدني من الجانب الصهیوني، ونحن ننتظر بفارغ الصیر تحقیقات مماثلة عن مؤسسات الیسار".
 

 عضوا لجنة المراقبة لم یردا على توجهاتنا. بخصوص أحدهم، قبل لما من رجفیم أنه أنهي مؤخرا وظیفته في الحركة. وكان
 رد المحامي أرزي: "بالنسبة للمعلومات التي نقلت إلیكم عن طریق مسؤول إنفاذ القانون، الحدیث هنا عن إساءة استخدام
 الصالحیة، ونقل معلومات لطرف ثالث، وهو ما یشكل مخالفة قانونیة. بخصوص البیت، بعد شراء الحقوق علیه، قبل عدة



 سنوات، اتضح أنه بني من خالل التدخل العمیق للدولة، على أرض لیست أرض دولة. المحامي أرزي لم یبني بشكل مخالف
 للقانون، ومثل الكثیرین في مستوطنات یهودا والسامرة، فهو یطلب بتسویة قضیة بیته. المحامي أرزي ال یعمل في رجفیم،

 ولیس له حساب خاص ضد أحد".
 المدیر العام السابق دافید بن یائیر: "دعوت المراسل إلى بیتي كي یتأكد من عدم صدقیة االدعاءات. ال یمكنني الرد بواسطة

 الهاتف".
 
 


